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Pendahuluan

Epidemi HIV di Indonesia bersifat heterogen. 
Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki 
epidemi campuran dengan prevalensi HIV 2,4 
persen di kalangan dewasa dan penularan yang 
terus berlanjut di semua kelompok penduduk. 
Di Jakarta, yang secara umum digolongkan 
sebagai provinsi dengan beban infeksi HIV tinggi, 
insidensi terpusat di kelompok berisiko tinggi.

Di Jakarta prevalensi HIV yang tinggi dan 
terus meningkat terjadi di kalangan lelaki yang 
berhubungan seks dengan lelaki dan waria 
(transgender), sedangkan prevalensi di wanita 
pekerja seks cenderung menurun. Estimasi resmi 
mencatat di Jakarta ada 109.676 orang yang hidup 
dengan HIV atau ODHA (SIHA, 2018). Gambar 
1 menggambarkan situasi cascade layanan HIV 
di Jakarta di tahun 2018. Lembar kebijakan ini 
menyajikan hasil studi modeling yang menganalisa 
berbagai pendekatan untuk menurunkan 
insidensi dan mengendalikan epidemi, sekaligus 
merangkum keseluruhan sumber daya yang 
dibutuhkan di Jakarta.

Di tahun 2015, Jakarta menjadi salah satu kota 
Fast-Track yang dicanangkan UNAIDS dengan 
komitmen untuk mempercepat penanggulangan 
HIV/AIDS setempat dan memenuhi target yang 
ambisius (Kotak 1). Sebagai bagian dari strategi 
Fast-Track, Jakarta memberlakukan tes HIV 
untuk ibu hamil, dan pasien infeksi menular 
seksual (IMS), tuberkulosis, dan hepatitis 
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Kotak 1. Komitmen Fast-Track Jakarta

“Kota Fast-Track” yang diluncurkan oleh 
UNAIDS di tahun 2014 adalah kemitraan 
global antara kota dan berbagai mitra untuk 
mempercepat penanggulangan setempat dan 
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG) untuk HIV di tahun 2030. Target Fast-
Track Jakarta untuk tahun 2030 adalah

• 90 persen orang yang hidup dengan HIV 
mengetahui status mereka

• 90 persen dari mereka yang mengetahui 
status, memulai pengobatan antiretroviral

• 90 persen dari ODHA yang dalam 
pengobatan mencapai supresi virus

• Penghapusan (Nol) stigma dan diskriminasi 
(IPAC, n.d.)
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Gambar 1. Cascade Layanan HIV di Jakarta, 
Desember 2018
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(UNAIDS, 2016). Untuk mencapai target, 
Jakarta perlu meningkatkan diagnosis kasus 
secara signifikan dan menghubungkan para 
ODHA ke layanan pengobatan.

Sesuai ilustrasi di Gambar 1, di tahun 
2018, 51 persen orang yang hidup dengan 
HIV di Jakarta mengetahui status mereka, 
tapi hanya 19 persen memperoleh terapi 
antiretroviral (ART), sedikit lebih tinggi dari 
rata-rata nasional yang 18 persen. Dari angka 
itu, mereka yang diketahui mencapai supresi 
virus hanya 7 persen, walaupun angka ini 
sulit untuk dipastikan mengingat tes viral 
load tidak dilakukan secara luas. Saat ini, 
mencapai “90” yang pertama (identifikasi 
kasus) merupakan tantangan yang besar 
bagi Jakarta, begitu pula supresi virus, 
meskipun saat ini Jakarta telah menerapkan 
pendekatan test-and-treat bagi semua 
ODHA. Melalui koordinasi, pelacakan, tes 
viral load dan minimalisasi loss-to-follow-up 
Jakarta berupaya agar lebih banyak pasien 
bertahan dalam ART (Mutiara, n.d.). 

Mengingat rendahnya pencapaian supresi 
virus di Jakarta (Gambar 1) dan tantangan 
dalam identifikasi kasus dan inisiasi terapi, 
maka untuk mencapai target Fast-Track 
yang ambisius, para pembuat kebijakan 
di Jakarta perlu menjadikan penurunan 
insidensi HIV sebagai prioritas. Untuk itu, 
bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI 
Jakarta, Badan Pembangunan Internasional 
AS (USAID), Subdirektorat HIV AIDS 
dan PIMS Kementerian Kesehatan RI, 
organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 
proyek Health Policy Plus (HP+) dengan 
dukungan dana USAID dan U.S. President’s 
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 
melakukan analisis efektivitas dari berbagai 
skenario perluasan intervensi, dan dengan 
menggunakan data biaya satuan yang 
mutakhir, menghitung sumber daya yang 
dibutuhkan untuk tiap skenario.1  

Pertanyaan Penelitian Utama 
HP+ menerapkan LEAP atau kajian epidemi 
setempat untuk tujuan pencegahan yang 
telah disesuaikan ke situasi di Jakarta. LEAP 
adalah model matematik untuk menghitung 
insidensi HIV yang ditularkan melalui jalur 
seksual. Berdasarkan hasil LEAP, HP+ dapat 
menjawab pertanyaan penelitian berikut ini: 

1. Berapa angka insidensi HIV di berbagai 
kelompok risiko di Jakarta, di mana 
prevalensi HIV, perilaku dan jumlah 
individu serta cakupan intervensi di tiap 
kelompok diketahui? 

2. Berapa banyak insidensi HIV di Jakarta 
diperkirakan dapat menurun tiap tahun, 
untuk beberapa skenario perluasan 
intervensi pencegahan HIV dan cakupan 
ART yang berbeda? 

3. Berapa total biaya yang diperlukan untuk 
tiap skenario dengan menggunakan 
estimasi terbaik untuk biaya satuan dan 
efektivitas layanan? 

Metodologi

LEAP dikembangkan dalam platform 
Microsoft Excel yang fleksibel, dan dapat 
disesuaikan untuk analisis insidensi 
penularan seksual HIV di tingkat sub-
nasional. Analisis yang dilakukan dengan 
model ini terbatas pada penularan seksual 
di populasi dewasa usia 15–64 tahun, dan 
tidak mencakup penularan parenteral 
ataupun vertikal. Model ini memproyeksikan 
prevalensi dan insidensi HIV hingga lima 
tahun mendatang berdasarkan situasi 
epidemiologi awal, estimasi efektivitas dari 
intervensi pencegahan, dan cakupan yang 
diinginkan di beragam populasi.

Untuk dapat membuat estimasi dan proyeksi 
insidensi HIV diperlukan pemahaman yang 
baik tentang efektivitas dari intervensi serta 

1  Kegiatan ini merupakan bagian dari portfolio HP+ yang lebih luas yang berfokus pada keberlangsungan pembiayaan 
penanggulangan HIV di Indonesia. Kunjungi situs web HP+ untuk informasi lebih lanjut tentang Costs of Strengthening 
the HIV Treatment Cascade in Jakarta, Indonesia and the Updated Resource Requirements for Sustainable Financing of 
the HIV Response in Indonesia (http://www.healthpolicyplus.com/pubsCountry.cfm?get=134).
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Pekerja seks komersial mencakup individu yang menjajakan seks yang juga disebutkan dalam model: wanita 
pekerja seks, waria, dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki. 
Pasangan = suami/istri atau pasangan yang tidak membayar.

Gambar 2. Kelompok Risiko dan Jaringan Seksual di Jakarta

perilaku risiko dari beragam kelompok 
populasi. Pada kenyataannya, data 
tentang efektivitas yang spesifik untuk 
daerah setempat umumnya tidak tersedia, 
sehingga untuk menerapkan LEAP, perlu 
dilakukan karakterisasi epidemi setempat 
berdasarkan beberapa perbedaan kunci 
dalam epidemiologi HIV, perilaku risiko dan 
jangkauan intervensi. LEAP perlu melibatkan 
pakar setempat yang paham dengan nuansa 
perbedaan perilaku sosial di berbagai 
segmen populasi yang berisiko tertular 
HIV. Berdasarkan prinsip tersebut, daerah 
yang dianalisa dibagi menjadi tiga wilayah. 
Di Jakarta, dibuat pembagian struktural 
berikut: 

• Berdasarkan wilayah demografi/
geografis. Analisis LEAP di Jakarta 
dikelompokkan berdasarkan tingkat 
sosial ekonomi. Pemangku kepentingan 
menekankan bahwa variasi dan 
perbedaan epidemiologi, perilaku 
dan akses ke layanan kesehatan antar 
kelompok risiko lebih didasarkan pada 
tingkat sosial ekonomi dan bukan 
wilayah administratif atau geografis. 
Jadi, perilaku, epidemiologi dan akses 
lebih bervariasi antara klien pekerja seks 
dengan status sosial ekonomi rendah dan 
tinggi daripada antara klien pekerja seks 
di berbagai wilayah geografis di Jakarta. 
Oleh karena itu, untuk membagi populasi 
Jakarta dipakai tingkat kemiskinan dan 

indikator ketidaksetaraan sebagai proksi 
untuk status sosial ekonomi (BPS, 2018). 

• Berdasarkan kelompok risiko 
dan jaringan seksual. Dalam 
model LEAP untuk Jakarta, kelompok 
berisiko tinggi mencakup lelaki yang 
berhubungan seks dengan lelaki, waria, 
wanita pekerja seks dan klien, sedangkan 
lelaki dan perempuan heteroseksual 
adalah kelompok berisiko lebih rendah. 
Untuk tiap kelompok berisiko tinggi, 
pasangan tetap/suami-istri juga 
diikutsertakan. Berdasarkan masukan 
pemangku kepentingan, dalam model 
jaringan seksual yang dipakai, interaksi 
seksual tidak melintasi garis kemiskinan. 
Ilustrasi jaringan seksual dan kelompok 
risiko ada di Gambar 2.

• Berdasarkan intervensi 
pencegahan. Intervensi yang memiliki 
cakupan di Jakarta mencakup ART, 
konseling dan tes HIV, distribusi 
kondom dengan sasaran tertentu, dan 
penjangkauan pencegahan. Satu-satunya 
intervensi yang mencakup semua 
kelompok populasi adalah ART dan 
tes HIV. Model tes HIV dibagi menjadi 
intervensi atas inisiatif petugas kesehatan 
atau intervensi sukarela berbasis fasilitas, 
dan bukan tes melalui layanan mobile, tes 
indeks atau tes di hotspot.

LELAKI
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Tabel 1. Prevalensi HIV di Jakarta per Segmen Populasi dan Analisis Kemiskinan

Gambar 3. Tingkat Kemiskinan di Jakarta dan Segmen Populasi untuk Tiap Gender

88% Lelaki berisiko rendah

<1%

2%  Lelaki yg 
 berhubungan 

seks dgn lelaki

9,7%  Klien PSK

92,4% Perempuan berisiko rendah

0,8%  Wanita Pekerja 
Seks

0,3% Pasangan LSL

6,5%  Pasangan dari 
klien PSK

 

Waria                 
Pasangan waria   
Pasangan PSK

3,6% di bawah garis kemiskinan

96,4% di atas garis kemiskinan

Efektivitas Intervensi. Model LEAP 
memperhitungkan efektivitas intervensi 
biomedis untuk menurunkan kemungkinan 
penularan (contoh: ART, kondom) dan 
efektivitas intervensi perubahan perilaku 
untuk meningkatkan pemakaian kondom 
dan pengobatan IMS (contoh: penjangkauan 
secara umum, informasi dan edukasi 
tentang kondom).

Sumber Data. Estimasi besar populasi 
dan tingkat pertumbuhan populasi secara 
keseluruhan diperoleh dari sumber 
resmi (Kemenkes, 2015; BPS, 2016). Data 
epidemiologi, termasuk prevalensi awal HIV 
dan IMS, prevalensi sunat dan pengobatan 
IMS didasarkan pada hasil Survei Terpadu 
Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2015 

juga masukan dari pemangku kepentingan 
untuk estimasi data perilaku tertentu 
seperti jumlah pasangan seks, aktivitas 
seksual dan konsistensi pemakaian kondom. 
Data cakupan awal ditentukan bersama 
Subdirektorat HIV, Dinkes Provinsi dan 
CSO. Data cakupan disesuaikan untuk 
memperhitungkan cakupan hingga wilayah 
di luar batas geografis Jakarta.

Di bulan Mei 2018 HP+ menyelenggarakan 
lokakarya untuk memperoleh informasi 
tentang perbedaan sosial ekonomi antar 
populasi kunci serta aspek lain terkait 
dengan pembagian wilayah di Jakarta. 
Estimasi efektivitas intervensi diperoleh 
dari Spectrum v5,72. Estimasi penurunan 
penularan dari pasangan yang memperoleh 

Segmen Populasi Prevalensi HIV Prevalensi IMS
Jumlah Pasangan 

Seks per Tahun

Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) 32% 18% 5

Pasangan dari LSL 16% 10,8% 1

Waria 34% ↑ 13,7% ↑ 4,5 —

Pasangan waria 34% ↑ 0,2% ↑ 1 —

Wanita pekerja seks (WPS) 3% ↑ 16,1% ↑ 210,6 ↑

Pasangan dari pekerja seks komersial (PSK) 2,5% ↑ 0,2% ↑ 1 —

Klien pekerja seks komersial 2,5% ↑ 2,5% — 4 ↓

Pasangan dari klien PSK 3% ↑ 10,8% — 1 —

Lelaki berisiko rendah 1% — 0,2% — 1 —

Perempuan berisiko rendah 0,3% — 10,8% — 1 —

* Pasangan = suami/istri atau pasangan yang tidak membayar

↓ berarti angkanya lebih rendah untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan
↑ berarti angkanya lebih tinggi untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan 

—   Tidak ada perbedaan dalam indikator berdasarkan status kemiskinan

Penduduk 
Jakarta

Penduduk 
Jakarta
LELAKI

Penduduk 
Jakarta

PEREMPUAN
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ART didasarkan pada hasil HPTN 052 dan 
literatur terbaru. Data biaya satuan untuk 
intervensi telah dikumpulkan oleh HP+ 
untuk analisis perhitungan biaya cascade 
di Jakarta, dengan data primer yang 
berasal dari pemerintah, CSO, puskesmas 
dan klinik swasta (Cantelmo et al., 2019). 
Asumsi dan target yang dipakai dalam 
model LEAP ini telah divalidasi oleh HP+ 
dengan proyek LINKAGES FHI 360, 
Yayasan Spiritia, Indonesia AIDS Coalition, 
dan CSO lain melalui lokakarya bersama 
pemangku kepentingan. Gambar 3 dan 
Tabel 1 menggambarkan berbagai data awal 
demografi, epidemiologi, dan perilaku.

Skenario perluasan. Merujuk 
pada komitmen Fast-Track yang telah 
dicanangkan, dengan masukan dari Dinkes 

Provinsi, HP+ membuat model ilustrasi 
bagaimana tiga skenario cakupan intervensi 
berdampak pada insidensi: (1) Cakupan 
Tetap, di mana cakupan intervensi yang 
dipilih diasumsikan tetap sama dari tahun 
2019 hingga 2023; cakupan ART meningkat 
sesuai rencana perluasan Dinkes Provinsi; 
(2) Modifikasi Fast-Track di mana cakupan di 
Jakarta di tahun 2023 diasumsikan mencapai 
80 persen dari target Fast-Track pemerintah 
untuk tahun 2020; (3) Fast-Track, dengan 
asumsi di tahun 2023 Jakarta berhasil 
mencapai target Fast-Track pemerintah 
tahun 2020. Tabel 2 merinci cakupan yang 
diinginkan untuk tiap kelompok populasi 
per skenario. Pemerintah bertujuan untuk 
meningkatkan dengan cepat cakupan tes 
dan pengobatan HIV di populasi berisiko 

Tabel 2. Proporsi Populasi yang Dijangkau dengan Tiap Intervensi di Tahun 2023 per 
Skenario

0–5%

  
Tahun Sekarang 

(2019)
Cakupan Tetap                   

Tahun 2023
Modifikasi Fast-Track 

Tahun 2023
Fast-Track 

Tahun 2023
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  Kelompok Risiko, Laki-laki               

Lelaki yang berhubungan 
seks dengan lelaki

16% 14% 13% 14% 16% 14% 13% 14% 72% 21% 55% 21% 83% 31% 69% 31%

Waria 31% 29% 55% 29% 29% 29% 55% 29% 46% 29% 67% 29% 50% 29% 84% 30%

Lelaki berisiko rendah 64% 0% 0%  69% 0% 1%  70% 0% 7%  71% 0% 9%  

Klien pekerja seks 
komersial

13% 0% 20%  13% 0% 20%  20% 0% 34%  28% 0% 42%  

Pasangan pekerja seks 
komersial

16% 0% 0%  17% 0% 1%  18% 0% 7%  18% 0% 9%  

Pasangan waria 1% 0% 0%  1% 0% 1%  1% 0% 7%  1% 0% 9%  

  Kelompok Risiko, Perempuan               

Wanita pekerja seks 41%  54% 30% 36%  54% 30% 50%  48% 41% 55%  60% 59%

Perempuan berisiko 
rendah

60%  1%  46%  1%  47%  1%  49%  2%  

Pasangan lelaki yang 
berhubungan seks                
dengan lelaki

1%  1%  1%  2%  1%  14%  1%  17%  

Pasangan klien pekerja 
seks komersial 9%  1%   6%  1%  6%  1%  7%  2%  

6–10% 11–20% 21–40% > 40%
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tinggi dan di masyarakat umum berisiko 
lebih rendah. Peningkatan pesat cakupan 
ART untuk tahun 2023 terutama terjadi di 
kelompok LSL dan waria untuk skenario 
Modifikasi Fast-Track dan Fast-Track. Di 
kalangan heteroseksual berisiko rendah, 
cakupan ART hanya meningkat sedang dari 
cakupan awal yang sudah relatif tinggi. LEAP 
dirancang untuk menilai perkiraan biaya dari 
berbagai skenario perluasan, dan tidak untuk 
menilai kelayakan program memperluas 
intervensi.  

Analisis Ketidakpastian. HP+ 
melakukan analisis sensitivitas probabilistik 
(PSA) untuk memperhitungkan 
ketidakpastian data epidemiologi, perilaku 
dan biaya yang dimasukkan ke dalam 
LEAP. Rerata yang diharapkan dan tingkat 
kepercayaan (CI) 95% diperoleh melalui 
simulasi Monte Carlo n=1,000 dengan 
menggunakan RiskAMP (Structured Data 
LLC, 2005–2019) dalam Microsoft Excel. 

Keterbatasan. Analisis ini dibatasi 
oleh ketersediaan data, sehingga banyak 
bergantung pada pendapat para ahli, juga 
asumsi dengan validasi untuk data tentang 

Gambar 4. Insidensi HIV per Kelompok Populasi, 2019 

Inti: Waria

Risiko rendah: 
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berhubungan seks 
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Penghubung: 
Klien pekerja 
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Risiko rendah:
Pasangan klien

Risiko rendah: 
Lainnya (lelaki 

dan perempuan) 

perilaku, epidemiologi dan cakupan. Oleh 
karena itu, dilakukan analisis ketidakpastian 
terhadap parameter di atas, untuk menjamin 
hasil yang diperoleh handal terlepas dari 
segala keterbatasan yang ada. Terakhir, 
walaupun pertumbuhan populasi dapat 
terjadi, analisis ini tidak secara khusus 
mengikutsertakan faktor perpindahan 
penduduk masuk dan keluar dari Jakarta 
dalam model yang dibuat. 

Hasil

Insidensi Dasar HIV. Dalam model ini 
insidensi dasar HIV di Jakarta di tahun 
2019 diperkirakan adalah 4.573 (CI 95%: 
4.391–4.772). Mengingat 96 persen penduduk 
Jakarta berada di atas garis kemiskinan 
(BPS, 2018), berarti mayoritas insidensi 
HIV ditanggung oleh mereka. Distribusi 
insidensi per kelompok populasi ditunjukkan 
dalam Gambar 4. Sekitar sepertiga dari 
total insidensi berada di kelompok berisiko 
tinggi, termasuk populasi inti dan populasi 
penghubung (bridging), serta dua pertiga 
dari masyarakat umum. 

Inti: Wanita pekerja seks

6

30,8% 33%

19,8%

12,1%

1,5%

0,4%

2,4%



Inti: Lelaki yg 
berhubungan seks 
dengan lelaki

Inti: Lelaki yg 
berhubungan seks 
dengan lelaki

Distribusi ini selaras dengan hasil 
studi penularan setelah mengeluarkan 
kemungkinan penularan oleh penggunaan 
napza, yang diproyeksikan akan menurun 
tajam sebagai sumber insidensi (Kirby, 2010). 
Estimasi insidensi HIV yang diperoleh HP+ 
untuk kalangan LSL (34 persen) juga mirip 
dengan Kajian Epidemiologi Indonesia 
(Kemenkes, 2015) yang didasarkan pada 
model Asian Epidemi (AEM). Hasil LEAP 
memberi indikasi bahwa sumber insidensi 
utama lainnya adalah suami/istri dan 
pasangan tanpa membayar dari klien WPS 
dan kelompok berisiko tinggi (yaitu istri 
LSL, pasangan PSK, pasangan waria, dan 
pasangan klien), yaitu sebesar 30 persen 
dari total insidensi dasar. Insidensi di 
pasangan dari kelompok risiko ini terutama 
tinggi, yang sebagian disebabkan karena 
cakupan ART yang relatif rendah, populasi 
besar dan rentan, sementara intervensi 
pencegahan untuk kelompok ini terbatas. 
Hasil ini menunjukkan pentingnya peran 
klien sebagai populasi penghubung dalam 
epidemi tingkat rendah seperti di Jakarta, 
di mana status HIV dari klien dan pasangan 
berisiko rendah sulit diketahui, begitu pula 
pemberian perawatan dan dukungan terkait. 

Perbandingan antar Skenario
Gambar 5 menunjukkan total insidensi HIV 
dari tahun 2019–2023 yang diproyeksikan 
oleh tiap skenario. Untuk skenario Cakupan 
Tetap, di mana cakupan tes HIV, program 
kondom dan penjangkauan kelompok risiko 
tinggi tidak bertambah, sementara cakupan 
ART bertambah sedikit, maka jumlah infeksi 
baru per tahun di tahun 2023 menurun 3 
persen dari jumlah di tahun 2019 (CI 95%: 
2,7–4,2), yang terutama disebabkan oleh 
peningkatan cakupan ART. Berhubung 
peningkatan cakupan ART ini terutama 
terjadi di masyarakat umum yang berisiko 
lebih rendah, maka proporsi kontribusi 
populasi berisiko rendah ini terhadap 
insidensi juga menurun. 
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Untuk skenario Modifikasi Fast-Track, total 
insidensi dari tahun 2019–2023 menurun 
sebanyak 41 persen (CI 95%: 39,5–42,9). 
Peningkatan cakupan kegiatan pencegahan 
dan ART menyebabkan insidensi menurun 
lebih signifikan, terutama di kalangan wanita 
heteroseksual berisiko rendah (39%), lelaki 
yang berhubungan seks dengan lelaki (56%) 
dan pasangannya (62%), dan wanita pekerja 
seks (22%). Dibandingkan dengan skenario 
Cakupan Tetap, skenario Modifikasi Fast-
Track ini dapat lebih menurunkan insidensi 
sebesar 24 persen (CI 95%: 23,4–24,9).

Dalam skenario Fast-Track, insidensi sejak 
tahun pertama hingga terakhir turun 
sebesar 56 persen (CI 95%: 54,9–58,7). Sama 
seperti skenario sebelumnya, penurunan 
jumlah infeksi ini juga disebabkan 
oleh meningkatnya cakupan intervensi 
pencegahan dan pengobatan HIV. Perluasan 
cakupan ART menyebabkan penurunan 
insidensi yang lebih besar di tiap kelompok 
populasi antara tahun 2019–2023, terutama 
di kelompok LSL dan pasangannya 
(penurunan dari tahun pertama hingga 
terakhir masing-masing 69% dan 72%), 
wanita pekerja seks (55%) dan wanita 
heteroseksual berisiko rendah (47%). Relatif 
terhadap skenario Cakupan Tetap, skenario 
Fast-Track ini menyebabkan total infeksi 

baru antara tahun 2020–2023 berkurang 
sebesar 34 percent (CI 95%: 33,2–35,1). 

Efektivitas Biaya
Total biaya untuk skenario Cakupan Tetap 
dari tahun 2020 hingga 2023 adalah US$110 
juta (CI 95%: 109–111). Perluasan cakupan 
intervensi untuk mencapai target Fast-
Track, yaitu skenario 3, akan membutuhkan 
biaya US$190 juta (CI 95%: 188–191). 
Dalam skenario Fast-Track ini, biaya untuk 
mencegah tiap kejadian infeksi mencapai 
US$16.052 (CI 95%: 15.340–17.066). Total 
biaya intervensi dari tahun 2020–2023 
dalam skenario Modifikasi Fast-Track 
sebesar US$169 juta (CI 95%: 167–170). 
Dalam skenario ini, biaya per infeksi yang 
berhasil dicegah adalah US$12.380 (CI 95%: 
11.867–13.082). Jumlah infeksi yang berhasil 
dicegah dan biaya tambahan per infeksi yang 
dicegah untuk dua skenario relatif terhadap 
skenario Cakupan Tetap dirinci di Tabel 3. 
Untuk tiap infeksi yang berhasil dicegah, 
biaya tambahan yang diperlukan dalam 
skenario Fast-Track lebih rendah daripada 
dalam skenario Modifikasi Fast-Track, 
walaupun biaya keseluruhan tetap lebih besar 
terkait dengan peningkatan upaya untuk 
menurunkan insidensi. 

Tabel 3. Infeksi yang dapat Dicegah, Biaya, dan Rasio Efektivitas Biaya Tambahan 
Dibandingkan dengan Skenario Cakupan Tetap (2020–2023) 

Cakupan Tetap Modifikasi Fast-Track Fast-Track

Total infeksi HIV baru 17.746 (16.944-18.577) 13.483 (12.736-14.209) 11.717 (11.008-12.392)

Jumlah infeksi baru yang 
dicegah

— 4.263 (4.190-4.380) 6.029 (5.919-6.204)

Gabungan penurunan* — 23,9% (23,4-24,9) 33,8% (33,2-35,1)

Biaya tambahan (US$ juta) — $58,4 ($57,7-$58,8) $79,9 ($78,9-$80,4)

Biaya tambahan per infeksi 
yang dicegah (US$)

— $13.625 ($13.326-$13.801) $13.162 ($12.867-$13.333)

Rasio efektivitas biaya 
tambahan (Incremental cost- 
effectiveness ratio) (US$)

— — $12.047 ($11.762-$12.253)

* Gabungan penurunan adalah persen penurunan insidensi HIV relatif terhadap penurunan dalam skenario Cakupan Tetap. 
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Diskusi 

Untuk mencapai target Fast-Track Jakarta 
perlu secara cepat meningkatkan cakupan 
identifikasi kasus HIV, menghubungkan 
dan mempertahankan seluruh populasi, 
termasuk populasi berisiko tinggi dan 
masyarakat umum berisiko rendah, ke 
dan di layanan ART. Melalui LEAP, HP+ 
memperkirakan dampak dari target 
Fast-Track pada keberhasilan intervensi 
pencegahan, dan menghitung sumber 
daya yang dibutuhkan untuk memperluas 
intervensi. Skenario yang dijadikan 
model dikonsultasikan dengan Dinkes 
Provinsi, tapi cara alternatif untuk 
mencapai penurunan insidensi yang sama 
dengan biaya yang lebih rendah belum 
dipertimbangkan. Ini perlu menjadi topik 
untuk studi di masa depan, dan dapat 
mencakup penajaman sasaran intervensi 
pencegahan dan identifikasi kasus.

Sesuai dengan rencana Kementerian 
Kesehatan untuk akselerasi ART (Surat 
Edaran No.8122/2019), Pemerintah 
Indonesia telah menegaskan kembali 
komitmennya untuk mencapai target 
90-90-90 di tahun 2027. Akan tetapi, 
dengan hanya 18 persen ODHA di Indonesia 
yang memperoleh ART di tahun 2019 ini, 
untuk mencapai target diperlukan investasi 
yang cukup signifikan. Keberhasilan 
upaya pencegahan di kemudian hari, yang 
menyebabkan menurunnya angka kesakitan 
dan kematian, akan dapat memberi manfaat 
kesehatan yang signifikan sekaligus 
mengurangi kebutuhan keuangan di 
masa mendatang.

Berdasarkan informasi di Tabel 3 dan 
rata-rata biaya ART di tahun 2024–2027 
sesuai standar layanan saat ini, HP+ 

memperkirakan bahwa untuk skenario 
Cakupan Tetap, untuk mencakup semua 
tambahan ODHA, ART akan memerlukan 
biaya tambahan sebesar US$5,3 juta 
(kisaran: $5,2–$5,44 juta) dibandingkan 
dengan skenario Fast-Track, dan US$3,7 juta 
(kisaran: $3,6–$3,84 juta) bila dibandingkan 
dengan skenario Modifikasi Fast-Track. 
Secara keseluruhan, hasil analisis LEAP di 
Jakarta menunjukkan bahwa meningkatkan 
investasi sekarang untuk intervensi 
pencegahan dan perluasan ART dapat 
mengurangi beban di masa mendatang 
karena kesehatan yang buruk dan biaya 
perawatan dan dukungan yang tinggi.

Pencapaian target Fast-Track, dengan 
skenario modifikasi sekalipun seperti 
yang diuraikan dalam dokumen ini, akan 
mampu menurunkan jumlah kasus baru 
HIV di Jakarta secara signifikan. Mengingat 
Jakarta merupakan Kota Fast-Track global, 
berbagai pemangku kepentingan eksternal 
memantau dengan seksama kebijakan yang 
diterapkan untuk program penanggulangan 
epidemi HIV. Analisis LEAP memberi 
bukti bagaimana target ambisius untuk 
mengendalikan epidemi berdampak pada 
insidensi. Asumsi bahwa penularan HIV 
pada dasarnya terjadi melalui beragam jalur 
juga terbukti benar, yaitu berpusat pada 
lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki 
dan pasangan dari kelompok risiko tinggi 
yang merupakan populasi besar dan rentan. 
Analisis LEAP membantu menunjukkan 
beberapa peluang yang ada untuk merancang 
dan menyesuaikan intervensi yang tepat 
sasaran untuk efisiensi alokasi sumber daya 
penanggulangan HIV.
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